शासकीय कर्मचारी व अधिकारी याांच्यासाठी
धवधित केलेल्या र्राठी भाषा परीक्ाांसाठी
धियुक्त केलेल्या एतदर्म र्ांडळाची पुिरमचिा.

र्िाराष्ट्र शासि
र्राठी भाषा धवभाग
शासि धिर्मय क्रर्ाांक :- र्भाप-1012/563/प्र.क्र.157/2015/भाषा-2
र्ादार् कार्ा र्ागम, िु तात्र्ा राजगुरू चौक
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 032
धदिाांक: 23 फेब्रुवारी, 2015

वाचा :1. सार्ान्य प्रशासि धवभाग, शासि धिर्मय क्रर्ाांक : र्भाप-1086/2615/प्र.9/87/20,

धदिाांक 10.02.1987
2. सार्ान्य प्रशासि धवभाग, शासि शुध्दीपत्रक क्रर्ाांक : र्भाप-1086/2615/प्र.9/87/20,
धदिाांक 13.08.1987
3. सार्ान्य प्रशासि धवभाग, शासि धिर्मय क्रर्ाांक : र्भाप-1086/2615/प्र.9/87/20,
धदिाांक 03.04.2005
4. सार्ान्य प्रशासि धवभाग, कायालयीि आदे श क्रर्ाांक : सांकीर्म-2005/303/20-ब,
धदिाांक 04.05.2005

प्रस्ताविा :र्राठी भाषेचा धवकास व सांविमिासाठी स्वतांत्र र्राठी भाषा धवभागाची स्र्ापिा सार्ान्य प्रशासि
धवभागाच्या शासि धिर्मय क्र.र्भाप-2010/458/प्र.क्र.95(भाग-2)/20-ब, धदिाांक 22.07.2010 अन्वये
करण्यात आली असूि याबाबतची अधिसूचिा धदिाांक 29.11.2010 रोजी धिगमधर्त करण्यात आली आिे.
या िवधिर्मर्त धवभागाकडे र्राठी भाषेशी सांबांधित कार्काज पािर्ारे भाषा सांचालिालयाचे कार्काजिी
सोपधवण्यात आले आिे. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याांचेसाठी धवधित केलेल्या र्राठी भाषा
परीक्ाांसाठी एतदर्म र्ांडळाची पुिरमचिा र्राठी भाषा धवभागार्ाफमत करण्याचा तसेच सदर र्ांडळावरील
अशासकीय सदस्याांच्या धियुक्तीस बराच कालाविी झाला असल्यािे िवीि सदस्याांची धियुक्ती करूि
र्ांडळाची पुिरमचिा करण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या धवचारािीि िोता.

शासि धिर्मय :शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याांचेसाठी धवधित केलेल्या र्राठी भाषा परीक्ा घेर्े व त्या
परीक्ाांचे धिकाल लावर्े यासाठी धियुक्त करण्यात आलेल्या एतदर्म र्ांडळाची खालीलप्रर्ार्े पुिरमचिा
करण्यात येत आिे :-
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र्राठी भाषा परीक्ा - एतदर्म र्ांडळ
1) प्रिाि सधचव/सधचव, (र्राठी भाषा धवभाग)

-

अध्यक्

2) उप सधचव, र्राठी भाषा धवभाग

-

सदस्य

-

अशासकीय सदस्य

3) प्रा.र.रा.शेटकर, साठे र्िाधवद्यालय (र्राठी धवभाग),
धवलेपाले, र्ुांबई

4) धवभागीय सधचव, र्िाराष्ट्र राज्य र्ाध्यधर्क व उच्च र्ाध्यधर्क
धशक्र् र्ांडळ, वाशी
5) भाषा सांचालक, र्िाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
2.

-

सदस्य

-

सदस्य सधचव

र्राठी भाषा परीक्ाांसाठी धवधित केलेल्या अभ्यासक्रर्ात आवश्यकतेिुसार बदल करर्े तसेच

परीक्ा सांदभातील अन्य प्रश्ाांबाबत िे र्ांडळ शासिाला सल्ला दे ईल. सदर र्ांडळ शासिाचे पुढील
आदे श िोईपयंत अस्स्तत्वात रािील.
3.

र्ांडळावरील अशासकीय सदस्याांची र्ुदत 3 वषे रािील व त्याांिा धवत्त धवभागाच्या प्रचधलत

आदे शािुसार प्रवास भत्ता, दै धिक भत्ता तसेच बैठकभत्ता अिुज्ञय
े रािील. याबाबतचा खचम भाषा
सांचालिालयाच्या र्ांजूर अिुदािातूि भागधवण्यात यावा.
सदर शासि धिर्मय र्िाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201503111455348133 असा आिे . िा आदे श
धडजीटल स्वाक्रीिे साक्ाांधकत करुि काढण्यात येत आिे .
र्िाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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Vasant Sawant
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वृषाली सावांत
अवर सधचव, र्िाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. र्ा. राज्यपाल याांचे सधचव,
2. र्ा. र्ुख्यर्ांत्री याांचे सधचव,
3. र्ा. र्ांत्री, र्राठी भाषा याांचे खाजगी सधचव,
4. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, र्ूळ शाखा, र्ुांबई, (पत्रािे),
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5. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अधपल शाखा, र्ुांबई (पत्रािे),
6. सधचव, र्िाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई (पत्रािे),
7. सधचव, र्िाराष्ट्र धविािर्ांडळ, धविाि भवि, र्ुांबई,
8. लोक आयुक्त, लोक आयुक्त याांचे कायालय, र्ुांबई
9. सधचव, र्िाराष्ट्र राज्य र्ाध्यधर्क व उच्च र्ाध्यधर्क धशक्र् र्ांडळ, र्ुांबई,
10. भाषा सांचालक, भाषा सांचालिालय, र्िाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई,
11. एतदर्म र्ांडळाचे सवम सदस्य, (भाषा सांचालक याांच्यार्ाफमत),
12. श्री.रघुिार् राजारार् शेटकर, प्राध्यापक(र्राठी धवभाग), साठे र्िाधवद्यालय व कधिष्ट्ठ
र्िाधवद्यालय, धवलेपाले(पूव)म , र्ुांबई 400 057,
13. सवम र्ांत्रालयीि धवभाग,
14. सधचव, र्राठी भाषा याांचे स्वीय सिायक, र्ांत्रालय, र्ुांबई
15. सवम कायासिे, र्राठी भाषा धवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई,
16. धिवडिस्ती.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

